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Doel
Dit SPQR project bereidt leerlingen voor op een bezoek aan de expositie Gladiatoren, helden van het Colosseum.
Deze expositie wordt gehouden van 1 oktober 2016 t/m 5 maart 2017 in Museum Het Valkhof in Nijmegen.
Aanpak





Bent u met uw leerlingen klas 1 of 2 in SPQR Thema 1 of 2? Kies dan route 1. In deze route komen
cultuurteksten en opdrachten van SPQR Thema 2 die relevant zijn voor het onderwerp gladiatoren &
spelen aan de orde.
Bent u met uw leerlingen klas 2 of 3 al voorbij Thema 2? Kies dan route 2. In deze route wordt eerder
gedane kennis over het SPQR thema 2 opnieuw opgefrist.
Heeft u leerlingen klas 4? Kies dan route 3.

Zie het schema hieronder.
In de kolom ‘nodig’ staat het bestand dat u voor uw leerlingen dient te kopiëren.
route 1
Thema 1 of
2, klas 1/2

tip

route 2
Na Thema 2
klas 1,2,3

moment
vooraf in de klas

activiteit
opdracht vooraf

duur
1 lesuur (2 x 0.5)

nodig
GLADIATOREN_route1

museum
achteraf in de klas
extra

rondleiding
vervolgopdracht
DVD Colosseum
docudrama van
Tilman Remme, (BBC)

1 uur
1 lesuur (2 x 0.5)
50 minuten

GLADIATOREN_route1

moment
vooraf in de klas

activiteit
opdracht vooraf

tip

museum
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rondleiding 1 uur
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docudrama van
Tilman Remme, (BBC)

route 3
klas 3/4

moment
vooraf in de klas

activiteit
bekijk en kies alvast
samen een
vervolgopdracht
rondleiding
vervolgopdracht:
brief, essay, debat
DVD Colosseum
docudrama van
Tilman Remme, (BBC)
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tip
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duur
1 lesuur (2 x 0.5)

nodig
GLADIATOREN_route2

1 lesuur (2 x 0.5)
50 minuten
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duur
5 minuten

nodig
GLADIATOREN_ route 3

1 uur
1 uur
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50 minuten

